PERSBERICHT
Loopcircuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe

Hendrikse opnieuw de sterkste met Beiler
Koningsloop
De Koningsloop in Beilen, gehouden op 27 april, was alweer het vierde
onderdeel van het Rabocup Loopcircuit. Ruim 300 deelnemers kwamen
naar Beilen om te hardlopen op de verjaardag van onze koning. Het
evenement werd sterk bezet met onder andere Tom Hendrikse, Maurice
Smit en Piet Wiersma. Ook het vrouwenveld was goed bezet met de
Nederlands kampioene Yvonne Meijer.
Het werd uiteindelijk Tom Hendrikse uit Assen die de winst op de 10 kilometer wist te pakken in een
tijd van 31:07, daarmee wist hij het parcours record met 1 seconde te verbeteren. Hendrikse moest er
nog wel voor aan het werk, Danny Koppelman uit Hoge Hexel kwam 11 seconde later al over de
finish. Piet Wiersma uit Wildervank maakte het podium compleet in een tijd van 33:36.
Bij de vrouwen wist Sariena Evertsz uit Delfzijl met een tijd van 40:34 overtuigend te winnen. Marieke
Lokhorst uit Groningen volgde in een tijd van 41:31, waarmee ze haar Alinda van Luijk uit Assen voor
bleef (42:49).
Op de 5 kilometer werden ook snelle tijden gelopen. Zo wist Maurice Smit uit Delfzijl de winst te
pakken in een tijd van 15:37, zijn clubgenoot Gerard Vos uit Appingedam werd tweede (16:06) en
Manolito Musters werd derde (16:36). De vrouwenwedstrijd werd gewonnen door Yvonne Meijer uit
Sibculo, zij deed er 18:28 minuten over. Daarmee wist ze Sabine Spreen uit Rolde (18:41) van de
winst te houden. Het podium werd voltooid door Ine Strijker (18:42).
De jeugd werd ook aangemoedigd om in Beilen te gaan hardlopen, leerlingen van de basisscholen in
de gemeente konden mee doen voor het scholenklassement. De winnende basisschool zal volgende
week beloond worden met de prestigieuze wisselbeker.
Complete uitslagen zijn te vinden op www.uitslagen.nl.
De volgende wedstrijd van de Rabocup zal plaatsvinden op 12 mei, de Run van Gieten.
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